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Annotation 
Anthropogenic activities, as pyrometallurgy and road traffic have plenty 

of benefits for the society; however they may also pose risks to the environment 

and human health as well. These risks are mainly connected to the production of 

wastes during these processes. With iron and steel production generation and 

accumulation of fine-grained solid wastes are connected. These solid wastes are 

partially being recycled and partially they are landfilled. Potential risks of these 

wastes depend on amounts, chemistry and bioavailability of potentially hazardous 

metals present. These metals are persistent, non-degradable and may have 

significant negative impact on living organisms, and thus their long term presence 

in the environment may pose significant risks. 

Non-combustion anthropogenic processes associated with road traffic, 

such as braking of automobiles are also known to contribute to the environmental 

pollution. The friction contact between pad and disc during forced deceleration 

creates wear debris, which could be divided to the nonairborne and airborne 

fraction. The non-airborne fraction may settle on brake hardware, road surfaces, 

and in the vicinity of roads. These particles are considered to be large, but their 

surface may be “covered” with attached nano-sized particles, which can be 

potentially released to the environment. 

Aim of the thesis was to evaluate the mobility of the nano-sized particles 

in the water environment and their morphology and chemistry characterization 

from five selected pyrometallurgical sludges (blast furnace sludge, blast furnace 

sludge treated in hydrocyclone overflow and underflow, tandem furnace sludge, 

and oxygen converter sludge), and nonairborne wear debris from two model 

automotive brake pads (G6C and G6C/KATI), and two commercial brake pads 

(SMP1 and SMP2). Scanning electron microscopy, X-ray powder diffraction, FTIR 

spectroscopy, and Raman microspectroscopy were used for comprehensive 

characterization of all the initial samples. According to the European standard the 

suspensions were prepared from pyrometallurgical sludges. Also the sedimentation 

technique was used for suspension preparation of pyrometallurgical sludges and 

brake wear debris. The prepared suspensions were dried on a glass slide and 

characterized by scanning electron microscopy and Raman microspectroscopy. 

Transmission electron microscopy measurements were performed with liquid 

suspensions. These analytical techniques revealed presence of nano-sized metal 

based and some crystalline particles. Based on the obtained results the filtered 

aqueous leachate, defined by standards is inaccurately considered homogenous.     

 

Keywords: pyrometallurgical sludges, friction composites for automotive brake 

linings, wear debris, Raman microspectroscopy 
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Abstrakt 

Antropogenní činnosti, jako je pyrometalurgie a pozemní doprava jsou 

přínosem pro společnost, avšak přinášejí s sebou také jistá rizika pro ţivotní 

prostředí a zdraví člověka. S těmito riziky je spojen například vznik odpadních 

produktů těchto procesů, které se uvolňují do ţivotního prostředí. S výrobou ţeleza 

a oceli je spojena produkce a akumulace jemnozrnných tuhých odpadů, které jsou 

částečně recyklovány a částečně skládkovány. Potenciální rizika těchto odpadů 

jsou závislá nejen na mnoţství ale také na formě potenciálně rizikových kovů. 

Výskyt těchto kovů v ţivotním prostředí představuje dlouhodobé riziko a můţe mít 

významný negativní vliv na ţivé organismy. 

Nespalovací procesy, jako je brzdění automobilů, také hojně přispívají ke 

znečištění ţivotního prostředí. Brzdný otěr vzniká při tření mezi komponenty 

brzdné soustavy a můţe být rozdělen na dvě frakce, a to „nonairborne“ a 

„airborne“. „Nonairborne“ frakce obecně můţe spadat na povrchy cest, nebo být 

zachycena na součástech automobilu. Tyto částice jsou povaţovány za „velké“, ale 

na jejich povrchu mohou být zachyceny nanometrické částice, které mohou být 

uvolňovány dále do prostředí. 

Hlavním cílem této práce bylo určit mobilitu nanometrických částic ve 

vodném prostředí, jejich morfologii a sloţení v pěti vybraných pyrometalurgických 

kalech (kal z kyslíkového konvertoru, tandemové pece a vysoké pece, vysokopecní 

kal také po rozdruţování na hydrocyklonu - výtok a přepad) a v brzdném otěru ze 

dvou modelových brzdových destiček (G6C a G6C/KATI) a dvou komerčních 

brzdových destiček (SMP1 a SMP2). Skenovací elektronová mikroskopie, 

rentgenová prášková difrakce, FTIR spektroskopie a Ramanova 

mikrospektroskopie byly pouţity pro charakterizaci všech původních vzorků. 

Podle evropské směrnice byly ze vzorků pyrometalurgických kalů připraveny 

vodné výluhy. Vodné suspenze byly také připraveny sedimentačním procesem pro 

oba typy vzorků. Připravené vodné suspenze byly nakápnuty na podloţní sklíčko a 

nechány zaschnout pro analýzy skenovací elektronovou mikroskopií a Ramanovou 

mikrospektroskopií. Transmisní elektronová mikroskopie byla provedena přímo na 

připravených vodných suspenzích. Těmito technikami byly nalezeny nanometrické 

částice, některé i krystalického charakteru na bázi kovů. Připravené vodné 

suspenze podle normy jsou tudíţ nesprávně povaţovány za homogenní výluh. 

 

Keywords: pyrometalurgické kaly, frikční kompozity pro brzdové obloţení 

osobních automobilů, otěrové částice, Ramanova mikrospektroskopie  
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1. PŘEDMLUVA 

 
Antropogenní činnosti, jako je pyrometalurgie a pozemní doprava mají jednak 

uţitečný charakter a mnoho přínosů pro společnost, avšak přinášejí s sebou také 

jistá rizika pro ţivotní prostředí a zdraví člověka. Na základě dostupné literatury je 

evidentní, ţe jak pyrometalurgie tak automobilová doprava, jsou spojeny s 

vysokoteplotními procesy, u nichţ lze přepokládat vznik nanometrických částic, 

které jsou následně emitovány do prostředí. 

 S výrobou ţeleza nejsou spojeny pouze plynné emise, ale také vznik a 

hromadění tuhých jemnozrnných odpadů. Jen v Moravskoslezském regionu se 

vyprodukuje aţ statisíce tun odpadů ročně, které se částečně recyklují, nebo se 

skládkují. Nebezpečnost těchto odpadů převáţně závisí na obsahu potenciálně 

nebezpečných kovů, které mohou vykazovat výrazné toxické vlastnosti, např. 

zinek, olovo, kadmium a další. Výskyt těchto kovů v ţivotním prostředí 

představuje dlouhodobé riziko, jelikoţ jsou kovy persistentní a mají významný 

negativní vliv na ţivé organismy. 

Stejně jako u těţkého průmyslu i u zdrojů znečištění z automobilové dopravy se 

nejedná pouze o emise produkované spalovacími procesy, ale také o emise 

pevných částic vznikající frikčními procesy způsobujícími otěr pneumatik a 

brzdového obloţení. Jen malá pozornost je zatím věnována uvolňování částic 

z brzdných procesů a to přestoţe jsou frikční kompozity pro brzdová obloţení 

vyráběna v enormním mnoţství a jsou tvořena celou řadou materiálů, které mohou 

představovat rizika pro ţivotní prostředí. 

Předkládaná práce se věnuje právě těmto dvěma odvětvím s důrazem na 

vytvoření metodiky detekce a charakterizace mikrometrických a nanometrických 

částic v pyrometalurgických kalech a v sedimentované frakci otěrových částic 

z frikčních kompozitů brzdového obloţení automobilů. Materiály budou 

charakterizovány jak spektroskopickými, tak mikroskopickými metodami. 

Cíle práce: 

1. Navrhnout metodiku komplexní charakterizace jemnozrnných materiálů 

ze dvou skupin antropogenních činností, metalurgie a dopravy (z 

nespalovacích procesů), se zaměřením na mikronové a submikronové 

částice 

 

2. Aplikovat tuto metodiku na vybrané pyrometalurgické kaly (vysokopecní 

kal, kaly z tandemové pece a z kyslíkového konvertoru) a otěrové částice 

vznikající během frikčních procesů při brzdění automobilů, a to jak 

z modelového frikčního kompozitu, tak z komerčního. 

 

3. U výše uvedených materiálu posoudit mobilitu submikronových částic ve 

vodném prostředí a stanovit jejich charakter. 
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2. TEORETICKÝ ÚVOD 

2.1 Pyrometalurgické kaly 

Metalurgie je odvětvím těţkého průmyslu, které se zabývá kovovými materiály, 

jejich mechanickými, tepelnými a chemickými úpravami. Metalurgické provozy 

jsou však spojeny s významným mnoţstvím odpadů, které mohou být uvolňovány 

do prostředí v tekutém, tuhém i kapalném stavu.  

Rozlišují se dva základní typy jemnozrnných odpadů podle původu a to 

ocelárenské a vysokopecní. Dále lze odpady dělit dle jejich nebezpečnosti podle 

českého Zákona o odpadech [1]. Podle něj je odpad definován jako „kaţdá movitá 

věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do 

některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu“. Stejná 

definice je dána i evropskou legislativou [2]. Katalog odpadů obsahuje 20 skupin, 

do kterých je moţno jednotlivé odpady zařadit, podle nebezpečnosti je pak 

rozdělen na 3 kategorie „N“ – nebezpečný odpad, „O“ – ostatní a „O/N“ – 

materiály, které nejsou zmíněny v kategorii „N“, ale byla jim tato kategorie 

přidělena.  

Aţ 85% hutních odpadů se řadí do kategorie „O“. Největší podíl na tomto 

zastoupení mají hlavně strusky vysokopecní a ocelárenské, ţelezný šrot a popel 

z uhlí a koksu. Do kategorie označené písmenem „N“ (nebezpečné) se řadí asi 11% 

metalurgických odpadů a to kaly vysokopecní a ocelárenské, které jsou znečištěny 

rizikovými kovy, také látky obsahující ropné zbytky, emulze a další [1,3].  

V Moravsko-Slezském regionu jsou produkovány tisíce tun odpadů za rok, 

částečně jsou recyklovány a částečně skládkovány, pokud obsahují vysoké 

mnoţství nebezpečných kovů (Zn, Pb, Cd a další) [4]. Jemnozrnné odpady tvoří aţ 

2% z celkové produkce ţeleza a aţ 1,5% z produkce oceli v kyslíkových 

konvertorech [5].  

Skládkování těchto odpadů však s sebou nese dlouhodobá rizika. Například 

Guérard a kol. [6] studovali topolové listy (Populus nigra) na skládce poblíţ 

Lyonu (Francie) a v nekontaminované zóně a zjistili, ţe procentuální zastoupení 

linoleové kyseliny, která souvisí s fotosyntézou rostlin, byla výrazně niţší v oblasti 

skládky, neţ v kontrolní zóně [6]. Transfer kovů do půdy, spodních vod a vegetace 

je velmi závislý na koncentraci a formě kovů, ale také závisí na půdní 

charakteristice a druhu rostliny [7,8]. 

Zatím chybí ucelené informace o emisích nanometrických částic a jejich 

charakterizaci z pyrometalurgických kalů. Odstranění jiţ existujících skládek je 

značně problematické a to jak z důvodu finančních, tak technických. Jednou z cest 

jak minimalizovat nebezpečí pro ţivotní prostředí je recyklace co největšího 

mnoţství odpadů, coţ je ale spojeno s většími náklady na produkci [5]. Další 

variantou je pak kontrolovat a stabilizovat jiţ existující skládky. 
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Vysokopecní kaly 

Při čištění vysokopecního plynu vzniká výhoz a kal. Výhoz je produktem 

čištění plynu v prašníku, kde můţe docházet k záchytu aţ 70% prachových částic. 

Tento výhoz je dále zpracováván na aglomeraci [4]. Při oddělení prachových částic 

ve zkrápěných proudových pračkách vzniká vysokopecní kal. Tento kal obsahuje 

vysoký obsah škodlivých látek, tudíţ se recykluje pouze částečně a skládkuje se 

v kalových rybnících. 

Vysokopecní kal můţe být částečně recyklován rozdruţováním 

v hydrocyklonové stanici. Obsah kovů závisí mimo jiné na velikosti povrchu 

prachových částic a díky působení odstředivé síly dochází v těchto stanicích 

k oddělení materiálu dle velikosti částic. V důsledku tangenciálního nástřiku vodné 

suspenze daného materiálu do hydrocyklonové stanice vzniká tato odstředivá síla, 

která způsobuje proces rozdruţování, třídění a zahušťování [9,10].  

Největší mnoţství kovů je zachyceno na povrchu jemných částic, ty jsou 

následně vynášeny proudem kapaliny a odděleny jako tzv. přepad. Ve spodní části 

hydrocyklonové stanice jsou hromaděny a odebírány těţší částice s niţším 

obsahem nebezpečných kovů. Tato část se označuje jako výtok. Schéma a popis 

daného procesu je moţno nalézt např. v [11]. Rozdělení kalu touto metodou je 

velmi účinné pro část výtok, který je moţno vracet zpět do výroby jako druhotnou 

surovinu, díky sníţenému obsahu nebezpečných kovů. 

 

Ocelárenské kaly 

Výroba oceli je metalurgický postup, kdy se ocel získává ze surového ţeleza 

odstraňováním přebytečného uhlíku a dalších neţádoucích prvků a zároveň 

dodáním ţádoucích prvků, jako jsou mangan, hliník, křemík atd. Jelikoţ se ocel 

vyrábí hlavně v tandemové peci, kyslíkovém konvertoru a elektrické obloukové 

peci, pak do kategorie ocelárenských kalů spadají kaly z tandemové pece, kaly 

z kyslíkového konvertoru a odprašky z elektrické obloukové pece [4].  

Kvůli velmi vysokému obsahu zinku a olova se kaly z tandemové pece 

nerecyklují, ale jako nebezpečný se odpad se skládkují. Oproti tomu konvertorové 

kaly se částečně recyklují na aglomeraci, kdy vzniklý aglomerát se vrací zpět do 

kyslíkového konvertoru a zbylé kaly se také skládkují. Mohou se, ale také vyuţívat 

při výrobě cementu [4]. Ocelárenské kaly se mohou pyrometalurgickými procesy 

dále zpracovávat a to dále obohacovat nebezpečnými kovy [12]. 

 

2.2 Frikční kompozity 

Doprava reprezentuje signifikantní zdroj znečištění ţivotního prostředí a to 

nejen formou plynných emisí, ale také v uvolňování tuhých znečišťujících látek do 

ovzduší. Silniční síť se neustále rozšiřuje a podle „European vehicle market 

statistic“ [13] bylo v roce 2010 okolo 1 miliardy registrovaných vozidel na světě. 

Avšak v roce 2030 se předpokládá, ţe toto číslo dosáhne aţ 1,7 miliard [13].  
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Emisím pocházejícím ze spalovacích procesů (např. v dieselových motorech) se 

věnuje řada prací např. [14,15] a je to téma, které zajímá nejen odbornou veřejnost, 

ale také samotné uţivatele z hlediska pozitivního výsledku technické kontroly 

vozidla. Emise z nespalovacích procesů, zahrnující otěr pneumatik, brzdového 

obloţení, podélného dopravního značení a povrchu cest, však zatím takto 

intenzivně sledovány nejsou. Vzhledem k mnohaleté zkušenosti a přístrojovým 

moţnostem Centra nanotechnologií VŠB-TUO je druhá část předkládané disertační 

práce věnována frikčním kompozitům pro brzdová obloţení automobilů a jejich 

otěrovým částicím pro porovnání tohoto potenciálního zdroje s pyrometalurgií a 

jejími emisemi. 

Brzdy jsou jednou z nejdůleţitějších bezpečnostních prvků kaţdého vozidla. 

V dnešní době jsou bubnové brzdy nahrazovány kotoučovými, které jsou lehčí, 

efektivnější a jejich chlazení je jednodušší, přesto mnoţství otěru je poměrně vyšší 

[16]. Během brzdění je frikční povrch destiček tlačen k povrchu rotujícího disku a 

dochází k přeměně kinetické energie vozidla na teplo generované kontaktem 

frikčního materiálu a disku [18]. 

Vývoj nových frikčních kompozitů, je velmi náročný, jelikoţ předvídat 

vlastnosti kaţdého pouţitého materiálu při různých teplených tlakových zátěţích 

není jednoduché. Výrobci brzd mohou pouţívat aţ 2000 různých materiálů. Běţný 

frikční kompozit obsahuje více neţ 10 sloţek a kaţdá plní specifickou funkci ve 

finálním kompozitu [18]. Sloţení jednotlivých frikčních kompozitů si výrobci 

bedlivě střeţí, ale kaţdý obsahuje 5 základních typů materiálů. Pro ilustraci jsou 

základní skupiny sloţek uvedeny v Tabulce 1. 

 

Tabulka 1: Typy pouţívaných materiálů ve frikčních kompozitech 

Název Vlastnosti Složky Množství 

Vlákna Zajištění mechanické síly 
Různé kovy, uhlík, 

sklo, Kevlarové vlákna 
6 – 35% 

Abraziva Zvyšování frikčních vlastnosti  
Oxid hlinitý, oxidy 

ţeleza, křemen, zirkon 
~ 10% 

Maziva 
Stabilizace frikčních vlastností při 

vysokých teplotách 

Grafit a kovové 

sulfidy 
5 – 29% 

Plniva Zlepšuje zpracovatelnost Baryt, kalcit, slída 15 – 70% 

Pojiva 
Zajištění strukturní integrity během 

mechanického a tepelného zatíţení 
Fenolická pryskyřice 20 – 40% 

 

Během frikčního kontaktu, tj. tření dochází ke generování brzdného otěru. Data 

ze 7 vybraných evropských regionů ukazují, ţe spalovací a nespalovací procesy 

přispívají přibliţně stejnou měrnou k celkovému znečištění z dopravy [19]. 

Emitované částice mohou být rozděleny podle své velikosti na dvě frakce a to na 

„airborne“ a „nonairborne“. Airborne frakce obsahuje nejjemnější částice a je 

uvolňována přímo do ovzduší, díky své malé velikosti a váze můţe zůstávat 

v ovzduší po dlouhou dobu a šířit se vzdušnými proudy i do značných vzdáleností. 
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Velikosti nanometrických částic se mohou pohybovat aţ okolo 20 nm v průměru a 

koncentrace mohou dosahovat aţ několika miliónů na kubický centimetr [20] a 

Sanders a kol. [21] zjistily, ţe 50% hmotnosti brzdného otěru je uvolňován jako 

airborne frakce a nezávisí na typu pouţité brzdy.   

Částice uvolňované jako sedimentovaná frakce jsou povaţovány za „velké“, u 

kterých se uplatňuje gravitační působení a mohou spadat na povrch a okolí cest. 

Avšak tyto částice mohou obsahovat také nanometrické částice, které mohou být 

přichyceny na povrchu větších částic a případně dále uvolňovány [22]. 

Nanometrické částice představují potenciální rizika pro ţivotní prostředí a zdraví 

ţivých organismů, protoţe mohou díky své velikosti snadno prostupovat přes 

biomembrány a vzhledem ke svému velkému specifickému povrchu mohou být 

značně reaktivní. 

Jak bylo zmíněno, frikční kompozity obsahují mnoho sloţek a některé ze 

vstupních materiálů mohou být potenciálně škodlivé [23,24]. Ale ani volba 

vhodných vstupních surovin není dostatečná, jelikoţ během brzdného procesu, 

díky vysokým teplotám a tlakům, dochází k přeměnám původních materiálů. 

Například Sb2O5 a Sb2Fe vznikají z Sb2S3 během brzdného procesu [25,26] a oxidy 

antimonu jsou klasifikovány jako potenciálně karcinogenní pro člověka [24]. Také 

měď je jiţ regulována pro pouţití ve frikčních kompozitech v několika amerických 

státech. 

Nejnovější trendy ve výrobě brzd směřují k vývoji tzv. eco-friendly frikčních 

kompozitů, které by eliminovaly pouţívání a vznik nebezpečných materiálů, 

protoţe brzdný otěr není nikde skladován a je emitován přímo do prostředí. Zatím 

není ani přesně znám jeho vliv. Pro lepší představu o charakteru a vlivu brzdného 

otěru je výhodné provést laboratorní testy na dynamometru, kdy je studován pouze 

brzdný otěr. Při testování a odběru in situ, je sloţité rozlišit brzdný otěr od 

ostatních zdrojů znečištění. Jako nejběţnější markér jsou povaţovány tyto sloţky: 

poměr Cu/Sb [27], Cu, Sb a Mo [28] a Ba [29], kde baryum/ je pravděpodobně 

nejlepší markér, protoţe je baryt pouţíván ve frikčních kompozitech častěji neţ 

např. Cu nebo Sb [30]. 

 

V obou studovaných případech (pyrometalurgické kaly a brzdný otěr) je pro další 

hodnocení rizik těchto materiálů důleţité mít co nejvíce informací o jejich 

charakteru, např. moţnosti uvolňováni nanometrických částic a jejich 

charakterizace. Předkládaná práce se věnuje pouţití kombinace různých 

experimentálních technik pro získání detailních informací o chemickém, fázovém a 

morfologickém sloţení těchto materiálů, ve vztahu k mikro a hlavně 

nanometrickým částicím. 
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3. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

 

3.1 Studované pyrometalurgické kaly 

Pro komplexní charakterizaci částic z pyrometalurgie byly vybrány vzorky 

tuhých jemnozrnných odpadů z českých metalurgických provozů. Jedná se o kaly 

ocelárenských odpadů: kal z kyslíkové konvertorové ocelárny (OC) a kal z 

tandemové pece (TF). Dále byl charakterizován vysokopecní kal (BF), který byl 

dále zpracován na hydrocyklonové stanici Institutu environmentálního inţenýrství 

VŠB-TUO, kde byl původní vysokopecní kal rozdělen na 2 velikostní frakce 

(výtok (BFU) a přepad (BFO).  

 

3.2 Studované frikční kompozity 

Pro studium byly vybrány dva modelové a dva komerční frikční kompozity 

slouţící jako brzdové obloţení osobních automobilů (Škoda Octavia I a Ford 

Crown Victoria). Formulace modelových frikčních kompozitů ukazuje Tabulka 2. 

Jeden nese označení G6C a druhý, který je variantou šetrnější k ţivotnímu 

prostředí a neobsahuje měď je označen G6C/KATI, protoţe měď je nahrazena 

kompozitem kaolin/TiO2 (KATI). Nanočástice TiO2 jsou nejhojněji pouţívaným 

fotokatalyzátorem, který vykazuje nejlepší vlastnosti ve formě anatasu a při 

pevném ukotvení nanočástic na jílovou matrici nedochází k jejich uvolňování do 

ţivotního prostředí [31-34].  

Tabulka 2: Sloţení modelových frikčních kompozitů  

Složka 
hmotnost 

[%] 
Složka 

hmotnost 

[%] 

Ocelová vlákna 10 Twaron 2 

Syntetický grafit 5 Baryt 9 

Syntetický grafitický uhlík 5 Oxid hlinitý 1 

Koks 15 Oxid hořečnatý 3 

Ţelezný prášek 3 Stibnit 3 

Vermikulit 5 Cín 3 

Zirkon 2 Molybdenit 1 

Nitrilová pryţ 5 Fenolická pryskyřice 24 

Měď
* 

4 KATI
** 

4 
* Měď je pouze přítomna v kompozitu G6C 
** KATI kompozit je pouze přítomen v G6C/KATI 

Modelové frikční kompozity byly připraveny v rámci stáţe v Center for 

Advanced Friction Studies (CAFS), Southern Illinois University, Carbondale, 

USA. Všechny sloţky byly naváţeny s přesností na ± 0,05 g. Nejdříve byly 

promíseny nejtěţší sloţky (ocelová vlákna, ţelezný prášek a měď) s lehčími 
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(vermikulit a Twaron) pro lepší homogenitu vzorku. Následně byly přidány zbylé 

sloţky a důkladně promíseny. Směs byla následně umístěna do lisovací formy 

společně s brzdovou paknou natřenou lepidlem. Forma byla před lisováním 

vystříkána sprejem pro lepší uvolnění kompozitu z formy po lisování a předehřáta 

na 175°C. Frikční kompozit byl lisován po dobu 20 minut při teplotě 175°C a tlaku 

69 MPa. Po vylisování byl kompozit (Obrázek 1) po dobu 4 hodin při teplotě 

180°C stabilizován v peci. U komerčních kompozitů (SMP1 a SMP2) není sloţení 

známo z důvodu utajovaného know-how kaţdého výrobce. 

 

Obrázek 1: Připravený frikční kompozit 

Brzdný otěr byl nagenerován a odebrán po modifikovaném AO4D brzdném 

testu, který simuluje různé brzdné podmínky. Podobný test pouţívají výrobci brzd 

pro charakterizaci připravených frikčních kompozitů. Brzdný test byl proveden na 

dynamometru Link Engineering Co. (USA) model 2900 (CAFS, Southern Illinois 

University, Carbondale, USA) a model M2800 (VŠB- TUO, Ostrava). 

Dynamometr model M2800. Součástí dynamometru je environmentální komora, 

která obsahuje přední nápravu s diskem a třmenem. Komora byla před kaţdým 

testem vyčištěna a byl odebrán nagenerovaný brzdný otěr. Pro testování v této 

disertační práci byla zkoumána pouze sedimentovaná frakce nagenerovaného 

brzdného otěru a to z důvodu získání dostatečného mnoţství vzorku pro další 

analýzy. 

3.3 Příprava suspenzí 

Z obou typů studovaných vzorků (pyrometalurgické kaly a brzdný otěr) byly 

připravený vodné suspenze za účelem získání vodných výluhů. Výluhy 

z pyrometalurgických kalů dle evropské legislativy [35] byly připraveny v poměru 

kapalné fáze k pevné 10:1 (100 ml:10 g). Výluhy byly připraveny 

v demineralizované vodě a v láhvi z inertního materiálu. Láhve byly třepány na 

vertikální třepačce (Heidolph Reax 2, Vitrum) po dobu 24 hodin a následně byla 

pevná fáze oddělena přes nitrocelulózový membránový filtr (Pragopor, 

Pragochema s.r.o.) s velikostí pórů 0,45 µm.  

Druhý typ přípravy vodné suspenze byl zvolen kvůli malému mnoţství 

odebraného brzdného otěru, u něhoţ nemohl být připraven vodný výluh dle 

evropské legislativy [35]. Poměr kapalné fáze k pevné byl v tomto případě 100:1 

(20 ml:0,2 g). Opět byla pouţita demineralizovaná voda a zkumavka z inertního 

materiálu. Suspenze byly 5 minut třepány na IKA® VORTEX Genius3 Mixer a 
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následně po dobu 72 hodin ponechány sedimentovat. Čas byl zvolen tak, aby 

umoţnil sedimentaci submikronových částic [36,37]. Odebraná vodná fáze byla 

opět přefiltrovaná přes stejný membránový filtr (Pragopor, Pragochema s.r.o.) s  

velikostí pórů 0,45 µm. Sedimentačním postupem byly připraveny i suspenze 

pyrometalurgických kalů, ale opět v poměru kapalné k pevné fázi 10:1. 

3.4 Analytické metody 

Charakterizace všech původních vzorků byla provedena infračervenou 

spektroskopií (FTIR), Ramanovou mikrospektroskopií, rentgenovou práškovou 

difrakcí (XRPD), skenovacím elektronovým mikroskopem (SEM). Vodné výluhy 

byly charakterizovány pomocí SEM a Ramanovy mikrospektroskopie jako 

vysušené kapky vodné suspenze na podloţním mikroskopickém sklíčku a 

transmisní elektronovou mikroskopií (TEM), kdy byla suspenze nanesena přímo na 

TEM mříţku s amorfním uhlíkovým filmem. Velikost částic byla určena jen u 

vzorků pyrometalurgických kalů, kvůli malému mnoţství brzdného otěru a velmi 

zředěné suspenzi. 

Seznam pouţitých přístrojů: 

 Nicolet 6700 FT-IR (Thermo Nicolet) – diamantový ATR krystal, turbo mód 

 Smart Raman Microscopy System XploRA™ (HORIBA Jobin Yvon) – laser 

532 nm, mříţka 1200 vrypů/mm 

 Ultima IV (Rigaku) 

 Bruker D8 Advance diffractometer (Bruker AXS) 

 Hitachi SU6600 (0.5 - 30 kV) s EDS detektorem 

 SEM Philips XL 30 (0.5 – 30 keV) s EDS detektorem  

 Quanta FEG 450(0.5 – 30 kV) s EDS detektorem 

 JEOL 1200EX (120 kV) 

 Fritsch particle sizer – Analysette 22 

 Malvern Zetasizer Nano, 

 

4. VÝSLEDKY A DISKUSE 

4.1 Pyrometalurgické kaly 

Původní kaly 

Pyrometalurgické kaly obsahují částice různé velikosti, morfologie a sloţení. 

Vybrané obrázky ze SEM (Obrázek 2) demonstrují typické morfologie pro 

jednotlivé kaly. Typicky ocelárenské kaly OC a TF převáţně obsahují sférické 

částice, podobně jako BFO vzorek, ale zbylé vysokopecní kaly BF a BFU obsahují 

částice různých tvarů i s ostrými hranami. Tabulka 3 ukazuje detekované prvky 

v původních kalech. Jelikoţ SEM dokáţe odhalit pouze prvkové sloţení, byly 

vzorky dále charakterizovány spektroskopickými metodami (FTIR a Ramanova 

mikrospektroskopie) a XRPD.  
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Naměřená FTIR spektra odhalila pouze hlavní sloţky jednotlivých kalů. Pro 

vzorek OC spektrum vykazovalo typické pásy pro uhličitan společně s poměrně 

intenzivním pásem vody. Oproti tomu druhý vzorek ocelárenského kalu TF 

vykazoval značný amorfní charakter s pravděpodobným výskytem vazby Si-O-Si a 

v tomto případě bez výskytu vody. Spektra vysokopecních kalů si byla velmi 

podobná, vykazovala přítomnost pásů vody a opět vazby Si-O-Si. Vzorek BFU 

také vykazoval amorfní charakter. Díky relativně nízké energii pouţitého mid-IR 

světla pro analýzy, nebyla odhalena přítomnost těţších prvků ve vzorku. 

Tabulka 3: Prvkové sloţení původních kalů 

 Al C Ca Co Cr Fe K Mg Mn Na Ni Pb S Si Ti Zn 

OC - x x - - x - x x x - x x x - x 

TF x x x - - x x x x x - - x x - x 

BF x x x - x x x x x x - x x x - x 

BFO x x x x - x x x x x x x x x - x 

BFU x x x x x x - x - x - x x x x x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 2: Vybrané SEM snímky pro vzorek OC (a), TF (b), BF (c), BFO (d) a 

BFU (e). 

a

) 
b

) 

c

) 
d

) 

e

) 
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Ramanova mikrospektroskopie umoţňuje bodovou analýzu ve vzorku, coţ 

umoţňuje lepší charakterizování nehomogenních a vícesloţkových materiálů. Tato 

analýza byla při určování sloţení více úspěšná neţ FTIR spektroskopie. Přesto ve 

většině bodů nebylo naměřeno pouţitelné Ramanovo spektrum, coţ mohlo být 

způsobeno fluorescenčním pozadím vzorku a přítomností sloţek, které nejsou tzv. 

Ramanovsky aktivní. 

Pro jednotlivé vzorky byla naměřena Ramanova spektra těchto sloţek: 

OC – Grafit, Fe2O3, CaCO3/Fe2O3 

TF – Amorfní uhlík, grafit, Fe2O3, CaSO4 

BF – Amorfní uhlík, Cd,ZnS, SiO2/Fe2O3, Fe3O4/SiO2 

BFO – Amorfní uhlík, SiO2/amorfní uhlík, SiO2/Fe2O3, Fe2O3 

BFU – Amorfní uhlík, Fe3O4/CdS, Fe2O3, SiO2, CaCO3 

XRPD byla v poměrně dobré shodě s výsledky Ramanovy analýzy, přesto byly zde 

určité odlišnosti v detekovaných sloţkách. Vysokopecní kaly vykazovaly stejná 

spektra, která se lišila jen intenzitami některých pásů 

Pro jednotlivé vzorky byly detekovány tyto sloţky XRPD: 

OC - CaCO3, Na2Ca(SO4)2, grafit, FeO 

TF - Fe2O3, Fe3O4, Ca2Fe2O5, grafit 

BF, BFO, BFU - CaCO3, Fe2O3, Fe3O4, SiO2 

 

 Připravené suspenze 

Oba dva typy pouţité přípravy se od sebe významně neliší a jejich výsledky 

můţeme brát jako komplementární. Připravené suspenze dokazují, ţe dochází 

k mobilizaci nanometrických částic, coţ potvrzují jak výsledky z TEM, tak 

distribuce velikosti částic. Tabulka 4 ukazuje naměřené velikosti částic pro oba 

typy přípravy suspenzí.  

Tabulka 4: Distribuce velikosti částic: hodnoty maxim a jejich procentuální 

objemové zastoupení 
 OC TF BF BFO BFU 

 1. 

max 

[%] 

2. 

max 

[%] 

1. 

max 

[%] 

2. 

max 

[%] 

1. 

max 

[%] 

2. 

max 

[%] 

1. 

max 

[%] 

2. 

max 

[%] 

1.  

max 

[%] 

2. 

max 

[%] 

Výluh 
122 

[28.6] 

615 

[2.8] 

68 

[40.7] 

342 

[1.5] 

91 

[26.6] 

396 

[5.2] 

68 

[36.7] 

615 

[3.7] 

51 

[28.7] 

342 

[9.8] 

Sed.* 
122 

[1.1] 

825 

[21.6] 

79 

[23.2] 

295 

[7.1] 

91 

[17.5] 

458 

[6.7] 

68 

[25.3] 

220 

[3.2] 

91 

[16.3] 

458 

[5.6] 

* Suspenze připravené sedimentací 

Distribuce velikostí byla poměrně komplikovaná a bylo zapotřebí opakování 

měření, aby byly obdrţeny relevantní výsledky. Signifikantní rozdíl je vidět u 

vzorku OC, kde se liší vzhled bimodální distribuce u výluhu a sedimentu (1. 



16 

 

Maximum u výluhu obsahuje nejvíce objemových procent, jako u ostatních 

suspenzí, ale 1. maximum u sedimentu obsahuje nejméně objemových procent). 

Výskyt větších částic neţ byly póry v pouţitém filtru, můţe být vysvětlen agregací 

částic po filtraci, nepravidelnými tvary částic, či chybou měření.  

Pro analýzy SEM a Ramanovy mikrospektroskopie byly suspenze nakápnuty na 

podloţní sklíčka v několika vrstvách, tedy jedna kapka byla ponechána zaschnout a 

následně na stejné místo byla nakápnuta další kapka, coţ bylo opakováno 10x).  

 
Obrázek 3: V prvním sloupci zleva jsou vybrané SEM snímky detekovaných 

částic v suspenzích připravených jako výluh a v druhém sloupci v suspenzích 

připravených sedimentací, označení jednotlivých vzorků je následující OC (a), TF 

(b), BF (c), BFO (d) a BFU (e). 
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SEM analýza detekovala relativně velké částice (Obrázek 3), coţ můţe být 

vysvětleno tvorbou aglomerátů při vysychání kapek suspenze. Vzorek BFU 

obsahoval nejméně nalezených částic na bázi kovů, coţ odpovídá dobré separaci 

při zpracování na hydrocyklonové stanici [38]. Ve všech suspenzích bylo 

detekováno ţelezo a zajímavý je také výskyt barya ve všech vzorcích kromě 

suspenze OC. 

TEM analýza zachytila přítomnost ultrajemných částic s krystalickým 

charakterem. Z TEM obrázků je vidět, ţe částice mají sférický charakter a tvoří 

drobné řetízky, coţ můţe být vysvětleno magnetickým charakterem částic. Tudíţ 

můţeme předpokládat, ţe magnetit nebo hematit jsou ve vzorcích přítomny, 

protoţe vykazují ferimagnetický a feromagentický charakter. Také elementární 

ţelezo vykazuje magnetický charakter, ale jeho přítomnost je díky jeho značné 

reaktivitě nepravděpodobná. Ukázka TEM obrázku pro vzorek BFO je na Obrázku 

4. 

 
Obrázek 4: TEM snímky světlého a tmavého pole detekovaných částic ve vzorku 

BFO 

Ramanova mikrospektroskopie detekovala nejen přítomnost síranů a uhličitanů, 

ale také přítomnost částic na bázi kovů. Nepovedlo se potvrdit přítomnost oxidů 

ţeleza, coţ můţe být způsobeno velmi malými částicemi pod detekčním limitem, 

nebo ukotvení těchto částic na částice, které nejsou Ramanovsky aktivní. Jediná 

sloučenina ţeleza, která byla objevena, byl siderit (FeCO3) ve vzorcích OC, TF, BF 

a BFU.  

Pro jednotlivé suspenze byla naměřena tato Ramanova spektra: 

OC – FeCO3
*
, TiO2

*
, CaSO4.2H2O

*
, síran

x
, Na2Ca(SO4)2 a síran

x 

TF -  CaSO4.2H2O
*,x

,  FeCO3 a síran
*
, Na2Ca(SO4)2

*,x
, síran

*,x
, CaSO4

*
, 

Na2Ca(SO4)2 a síran
x
, ZnO a uhličitan

x
, organická sloučenina 

BF - Na2Ca(SO4)2 a síran
*
, síran

*,x
, amorfní uhlík

*
, PbSO4

x
, FeCO3

x
, CaSO4.2H2O

x
, 

organická sloučenina
x 

BFO – BaSO4
*
, amorfní uhlík a síran

*
, CaSO4.2H2O

*,x
, síran

*,x
, Na2Ca(SO4)2 a 

BFU - CaSO4.2H2O
*
, FeCO3

*
, Na2Ca(SO4)2 a síran

*,x
, organická sloučenina

x
, 

amorfní uhlík a síran
x
, Na2Ca(SO4)2 a síran

x
, BaSO4

x
 

* spektra naměřená ve vzorcích připravených jako výluh 

 x spektra naměřená ve vzorcích připravených sedimentací 



18 

 

Pro hodnocení byly vybrány pouze spektra, u kterých byly identifikovány 

intenzivní pásy. Značný šum a fluorescenční pozadí komplikovaly interpretaci 

naměřených spekter a v některých případech se podařilo pouze určit majoritní fázi, 

např. síran. 

Kaţdá pouţitá technika má své výhody a nevýhody a dohromady předkládají 

ucelenou charakteristiku uvolňovaných částic. 

 

4.2 Frikční kompozity 

Sedimentovaná frakce 

Nagenerovaný a odebraný brzdný otěr po testování na dynamometru obsahuje 

částice odlišné morfologie, velikostí a sloţení. Vzhledem k mechanismu otěru 

vznikají specifické tvary částic. Částice s ostrými hranami jsou převáţně 

generovány mechanickým/abrazivním otěrem, zatímco kulovité částice jsou 

generovány oxidativním otěrem. Ukázka morfologie je uvedena na Obrázku 5.  

 
Obrázek 5: Vybrané SEM snímky sedimentovaného otěru z G6C (a), G6C/KATI 

(b), SMP1 (c) a SMP2 (d) 

U všech vzorků otěru bylo SEM-EDS majoritně naměřeno ţelezo. Přestoţe 

sloţení frikčních kompozitů G6C a G6C/KATI je téměř identické, bylo ve vzorku 

G6C/KATI detekováno méně prvků. Ovšem v tomto případě, nebyla nalezena 

měď, která byla nahrazena kompozitem KATI, a titan byl v tomto případě nalezen. 

Prvky nalezené u komerčních kompozitů se výrazně neliší od prvků detekovaných 
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v modelových kompozitech, jen s výjimkou Ti (SMP1) a Zn (SMP2). Prvky 

nalezené u modelových kompozitů odpovídají jejich sloţení (viz. Tabulka 2). 

FTIR spektra neodhalila velmi relevantní informace, jen potvrdila přítomnost 

organických sloučenin ve všech vzorcích. Pásy ve spektrech byly velmi široké a 

dosti zašuměné, coţ můţe být způsobeno přítomností amorfních sloţek a 

překrýváním pásů různých sloţek otěru. 

Lepší výsledky poskytlo XRPD měření, kde ţelezo bylo nalezeno jako 

majoritní sloţka a to ve formě magnetitu, hematitu a elementárního ţeleza. 

Přítomnost elementárního ţeleza můţe být vysvětlena částicemi s jádrem z Fe(0) a 

oxidickou vrstvou [39]. Baryum bylo nalezeno ve formě barytu (G6C) a BaZrO3 

(SMP1), ale SEM-EDS odhalil přítomnost Ba ve všech vzorcích. Také byly XRPD 

metodou nalezeny sloučeniny antimonu ve vzorcích G6C (Sb2O5 and Sb2Fe), 

G6C/KATI (Sb2O5), a SMP2 (Sb2O5). Nejsou známy informace o sloţení 

komerčních kompozitů, ale do modelových se přidává Sb2S3 jako mazivo a tudíţ 

během brzdění z něj tyto sloţky vznikají. 

Interpretace Ramanových spekter byla v některých případech problematická, 

jelikoţ i zde se projevilo fluorescenční pozadí a v jednom bodě byla naměřena i 

více neţ jedna sloţka. Naměřené sloţky jsou v Tabulce 5. Ramanova měření byla 

ve velmi dobré shodě s daty z XRPD a SEM-EDS. 

Tabulka 5: Naměřené sloţky v sedimentovaném brzdném otěru Ramanovou 

mikrospektroskopií 

 G6C G6C/KATI SMP1 SMP2 

Amorfní uhlík x x x x 

grafit x x x x 

Fe2O3 x x x x 

Fe3O4 x x x x 

CaCO3 x - x x 

CaSO4 - x x - 

MoS2 x x - - 

BaSO4 x - - - 

SiO2 - - x x 

labradorit - - x - 

Sb2S3 - - - x 

 

Připravené suspenze 

U suspenzí připravených ze sedimentovaného brzdného otěru, nebyla určena 

distribuce velikosti částic, protoţe připravené suspenze byly velmi zředěné a 

nebyla obdrţena relevantní data. Přesto TEM analýza odhalila přítomnost velmi 

malých částic pod 100 nm (viz. Obrázek 6). TEM analýza byla provedena jen u 
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jednoho modelového vzorku G6C a jednoho komerčního SMP1, a to z důvodu 

omezené moţnosti změřit tyto vzorky a Slovenské Akademii Věd v Bratislavě. I 

zde se projevil pravděpodobný magnetický charakter částic, jelikoţ kulovité 

částice, tvoří řetízky, coţ je podobné částicím uvolněných z pyrometalurgických 

kalů. Krystalický charakter pak potvrzují snímky z tmavého pole.   

 
Obrázek 6: TEM snímky světlého (a) a tmavého (b) pole vzorku SMP1. 

 
Obrázek 7: Vybrané SEM snímky detekovaných částic v G6C (a), G6C/KATI (b), 

SMP1 (c) a SMP2 (d) 
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Rovněţ u vzorků připravených suspenzí z brzdného otěru SEM analýza 

objevila přítomnost částic, které jsou poměrně velké (viz. Obrázek 7), coţ bude 

pravděpodobně způsobeno agregací při zasychání kapek na podloţním sklíčku.  

Při SEM-EDS analýze nebyly nalezeny všechny prvky, které byly detekovány 

v původním otěru (Cu, Mo, Sb, Sn a Zn), coţ můţe být způsobeno velikostí částic, 

které neprošly přes filtr 0,45 μm. Ale byly také detekovány nové prvky, které 

nebyly nalezeny v otěru (např. Bi, Se – SMP2). 

I při vyhodnocování byla nalezena dobrá shoda naměřených Ramanových 

spekter s výsledky ze SEM-EDS. Ani v případě brzdného otěru však Ramanova 

mikroskopie nepřinesla informace o přítomnosti oxidů ţeleza, coţ můţe být 

způsobeno přítomností velmi malých částic pod detekcí Ramanova 

mikrsopektrometru, nebo jejich zachycení na větších částicích, které jsou 

Ramanovsky neaktivní.  

Pro jednotlivé suspenze byly detekovány tyto sloţky: 

G6C - BaSO4, CaCO3 

G6C/KATI - BaSO4, CaCO3, FeCO3, TiO2, Na,Ca(SO4)2, sírany 

SMP1 - CaCO3, TiO2, ZrSiO4, mix síranů, grafit, amorfní uhlík 

SMP2 - BaSO4, CaCO3, CaC2O4.2H2O, Na,Ca(SO4)2, polyamid, sírany 

 

V závislosti na předloţených datech je zřejmé, ţe dochází k uvolňování 

nanometrických částic do vodného prostředí, tudíţ nejsou pevně ukotveny na 

povrchu větších částic. Tedy brzdný sedimentovaný otěr přispívá ke kontaminaci 

ţivotního prostředí nanočásticemi. 

 

4.3 Potenciální dopad na ţivotní prostředí 

Uvolnění nanometrických částic do vodného prostředí bylo prokázáno u obou 

typu studovaných vzorků (pyrometalurgické kaly a brzdný otěr). Přesný dopad na 

ţivotní prostředí ani u jednoho ze zkoumaných vzorků není přesně znám, ale testy, 

které byly zatím potvrzeny, naznačují, ţe mohou být potenciálně nebezpečné pro 

ţivotní prostředí.  

Např. výluhy ze vzorků BF, TF a OC byly zařazeny do skupiny IIb [38] a SOS 

chromotest po metabolické aktivaci ukázal mutagenickou aktivitu daných vzorků 

[38].  

Analýzami bylo potvrzeno, ţe modelový frikční kompozit odpovídá běţné 

dostupným frikčním kompozitům a u něj byla zjištěna změna v imunologické 

odpovědi lidských krevních buněk, které byly tomuto otěru vystaveny. Také 

poklesla fagocytická aktivita monocytů, kdyţ byly vystaveny koncentraci 15 a 75 

µg/cm
2
 otěru [135,136].  

Také baryt, který je povaţován za extrémně nerozpustný a nepředstavuje tudíţ 

velké riziko [139,140] můţe v půdě vstupovat do dýchacích cyklů anaerobických 

bakterií, které ho mohou redukovat, coţ vede k větší rozpustnosti barya, které je 

také známo jako svalový jed pro savce [145]. 
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Podobné typy částic i podobné sloţení částic bylo určeno v obou typech 

studovaných vzorků a nebezpečnost pyrometalurgických odpadů je jiţ známa a 

zachází se s nimi s patřičnou pozorností. Ale s brzdným otěrem není nijak 

nakládáno, protoţe spadá přímo na povrchy cest („nonairborne“), nebo se uvolňuje 

přímo do ovzduší („airborne“). Je třeba věnovat této oblasti pozornost, aby mohl 

být určen případný vliv otěru na ţivotní prostředí a zároveň aby byly vyvíjeny 

nové šetrnější kompozity (eco-friendly), které nebudou představovat riziko.  

 

5. ZÁVĚR 

 

V předkládané práci byla hodnocena morfologie, chemické sloţení a mobilita 

ve vodném prostředí nanometrických částic uvolňovaných z vybraných 

pyrometalurgických odpadů a brzdného otěru. Pět vybraných pyrometalurgických 

kalů (vysokopecní kal, vysokopecní kal přepad z hydrocyklonu, vysokopecní kal 

výtok z hydrocyklonu, kal z tandemové pece a kal z kyslíkového konvertoru), 

brzdový otěr ze dvou modelových brzdových destiček (G6C a G6C/KATI) a 

brzdný otěr ze dvou komerčních brzdových destiček (SMP1 a SMP2) byly 

charakterizovány stejnými analytickými technikami (SEM-EDS, XRPD, FTIR a 

Ramanovou mikrospektroskopií). Z těchto vzorků byly připraveny vodné suspenze 

a to formou výluhu v případě pyrometalurgických kalů a sedimentací u obou typů 

vzorků. Vodné výluhy u pyrometalurgických vzorků byly připraveny v poměru 

kapalné a pevné fáze 10:1, stejně tak suspenze připravené sedimentací. Vzhledem 

k velmi malému mnoţství brzdného otěru byly suspenze připraveny v poměru 

kapalné a pevné fáze 100:1. 

Rozdílné analytické techniky prokázaly různou účinnost při detekci uvolněných 

nanometrických částic, přesto byla ve výsledcích dosaţená velmi dobrá shoda. 

Všechny původní vzorky byly charakterizovány FTIR, Ramanovou 

mikrospektroskopií, XRPD a SEM-EDS. Nejčastějším nalezeným prvkem ve 

vzorcích pyrometalurgických kalů, stejně jako ve vzorcích brzdného otěru, bylo 

ţelezo a to ve formě Fe (0) v případě brzdného otěru a i ve formě jeho ţelezných 

oxidů (Fe2O3 a Fe3O4) u obou typů vzorků. XRPD a Ramanova spektroskopie se 

projevily jako mnohem uţitečnější techniky při určování sloţení daných vzorků, 

neţ FTIR spektroskopie. FTIR spektroskopie odhalila pouze hlavní sloţky 

studovaných vzorků pyrometalurgických kalů, ale v případě vzorků brzdného otěru 

byla ještě méně efektivní, pravděpodobně protoţe vzorky obsahují větší podíl 

amorfních sloţek. 

Tato práce se jako jedna z mála zaměřuje na charakterizaci pyrometalurgických 

kalů a brzdného otěru pomocí Ramanovy mikrospektroskopie. Ramanova 

spektroskopie v kombinaci s mikroskopem je velmi uţitečná technika pro fázové 

určení nehomogenních vzorků, jelikoţ bodová analýza umoţňuje sejmout 

spektrum z jednoho konkrétního bodu. Ale při těchto měřeních, ale fluorescence 

vzorků tvoří velký problém. 
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Simulace mobilizace nanometrických částic do vodného prostředí po filtraci 

ukázala, ţe nanometrické částice jsou suspendovány do vodného prostředí i po 

filtraci a třepání i po podstatně méně neţ 24 hodin umoţňuje mobilizaci 

nanometrických částic. Detekovaná přítomnost částic na bázi kovů ve vodné 

suspenzi ukazuje na heterogenní charakter vodné suspenze, a tedy vodný výluh je 

nesprávně povaţován za homogenní. 

Suspenze byly opět charakterizovány různými analytickými technikami 

(Ramanova mikrospektroskopie, SEM-EDS a TEM) a odhalily přítomnost 

kovových a krystalických sloţek. Distribuce velikosti částic byla stanovena jen u 

suspenzí připravených z pyrometalurgických kalů. Suspenze připravené z brzdného 

otěru byly příliš zředěné a nepodařilo se obdrţet relevantní data. Toto odpovídá 

tomu, ţe suspenze z brzdného otěru byly připravovány v poměru 100:1, kdeţto 

suspenze z pyrometalurgických kalů byly připraveny v poměru 10:1. 

Ačkoliv se na první pohled můţe zdát, ţe pyrometalurgické kaly a brzdný otěr 

jsou dva úplně rozdílné materiály, přesto byly v obou typech vzorků nalezeny 

stejné prvky a sloučeniny (např. BaSO4, FeCO3, TiO2, mix síranů a další). 

Pyrometalurgické kaly jsou řazeny do kategorie N (nebezpečný odpad) a jsou 

skladovány na speciálních místech a monitorovány. Naproti tomu brzdný otěr je 

nekontrolovatelně uvolňován do prostředí a to ve dvou frakcích („airborne“ a 

„nonairborne“). Obě frakce obsahují nanometrické částice a mobilita 

nanometrických částic z frakce „nonairborne“ byla v této práci prokázána. Díky 

rozšiřující se dopravě je brzdný otěr téměř všudypřítomný a jeho potenciální 

dopady na ţivotní prostředí nejsou zatím zcela známy. Například barium, které je 

povaţováno za indikátor brzdného otěru, bylo nalezeno ve formě barytu 

Ramanovou mikrospektroskopií jak v otěru z modelových brzdových destiček 

(G6C a G6C/KATI), tak v komerčních vzorcích (SMP1). V půdě můţe být tak při 

anaerobické redukcí síranu přeměněno na barnaté ionty specifickými bakteriemi. 

Barnaté ionty jsou obecně toxické pro bakterie, plísně, mechy, řasy ale také jsou 

známy jako svalový jed pro savce. 

Předkládaná práce přináší v rámci oboru chemické metalurgie nový pohled na 

mobilitu nanometrických částic přítomných ve vzorcích pyrometalurgický kalů a 

„nonairborne“ brzdného otěru. Ukazuje, ţe Ramanova mikrospektroskopie 

prokazuje velmi dobrou účinnost při detekci sloţek multikomponentních vzorků a 

stejně jako při detekci částic uvolněných do vodného prostředí. Z dosaţených 

výsledků vyplývá, ţe oba dva typy studovaných materiálů mohou jednoduše po 

kontaktu s vodou uvolňovat do okolí nanometrické částice na bázi kovů a další 

pozornost by měla být věnována v případě brzdného otěru vývoji nových 

materiálů, které nebudou obsahovat nebo uvolňovat do prostředí nebezpečné 

sloţky. V případě pyrometalurgických kalů by se pozornost měla dále věnovat 

recyklaci nebezpečných odpadů a případně jejich bezpečnému skladování, nebo 

likvidaci. 
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